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Provinciale Staten van Overijssel
Motie
Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011

Datum

Agendapunt nr. [8]
07-03-2018

Motie: extra inzet kwaliteitsteam Agro&Food bij ontwikkeling geitenbedrijven

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 7 maart 2018

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
•

•
•

•

•

de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Dienst (GGD) IJsselland een doorrekening heeft
gemaakt van de gezondheidsrisico's voor omwonenden van geitenhouderijen in
Overijssel1;
deze doorrekening van de GGD IJsselland een risico-schatting betreft. Of de risico's
zich daadwerkelijk voordoen is niet onderzocht;
ook niet bekend is wat deze risico's in de buurt van geitenhouderijen veroorzaakt.
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is hiertoe landelijk onderzoek
gestart (het VGOIII)2• In de periode tot en met medio 2020 gaat dit onderzoek
gefaseerd (tussen)resultaten opleveren;
het provinciale agro&food-beleid is gericht op verduurzaming van de sector.
De provincie ondersteunt deze transitie naar verduurzaming met het
innovatieprogramma agro en food, de kwaliteitsimpuls agro en food (en de
bijbehorende handreiking) en een kwaliteitsteam agro en food.
ondernemers, omwonenden, gemeenten en de provincie kunnen een beroep doen op
het kwaliteitsteam agro&food wanneer er een voornemen is tot grootschalige
agrarische bedrijfsuitbreiding of nieuwvestiging en één of meerdere van de partijen
behoefte heeft aan advies gericht op de balans tussen verduurzaming en
bedrijfsontwikkeling of ondersteuning bij de dialoog.

Overwegende dat:
•
•
•

•
•

de gezondheid van de inwoners van Overijssel van het hoogste belang is.
duurzame ontwikkeling van geitenbedrijven noodzakelijk is en blijft;
het daarom wenselijk is om het kwaliteitsteam agro&food hiertoe in te kunnen zetten
bij alle voorkomende ontwikkelingen in de geitenhouderij, w.o. omvorming en
(andere) kleinschalige ontwikkelingen;
de ( extra) inzet van het kwaliteitsteam een tijdelijke uitzonderingsituatie betreft en
niet tot wijziging van beleid leidt;
om voldoende garantie op resultaat van deze (extra) inzet te bieden, inzet door de
betrokken ondernemer dan wel door de omwonenden of gemeente met de betrokken
ondernemer gezamenlijk gewenst is.

1

"Geitenhouderij en gezondheid - duiding van de gezondheidsrisico's van omwonenden van geitenhouderijen in
Overijssel" van 15 januari 2018
2 Brief minister LNV van 5 december 2017, kenmerk DGAN-DAD / 17182185
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Gegeven dat volksgezondheid van inw oners en verduurzam ing van de sector van het
hoogste belang zijn, verzoeken het co llege van Gedeputeerde Staten er voor zorg te
dragen dat:
•

•

•

het kwaliteitsteam agro &fo od in uitbreiding op de bestaande opdracht voor nieuwvestiging en grootschalige ontw ikkeling, hangende de uitkom sten van het landelijk
onderzoek, ingeschakeld kan worden voor het begeleiden van alle voorkom ende
bedrijfsontwikkelingen in de geitenhouderij;
deze m ogelijkheid van inschakeling ten spoedigste sam en m et de sector wordt
uitgewerkt en er daarbij naar te streven dat het melden van voorn em ens tot
wijzigingen door de betreffende ondern em er bij het kwaliteitsteam wordt gedaan.
gem eenten geïnform eerd worden over deze extra mogelijkheid van inzet van het
kwaliteitsteam .

en gaan over tot de orde van de dag.
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
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